De lekkerste barbecue begint bij
Slagerij Eeken, De Zaak vol Smaak.

LEKKER. ..
GROOTVLEES
OP DE BBQ.

HET ADRES
VOOR DE
GROEPS BBQ.

WILT U EENS
IETS ANDERS
OP DE BBQ.

Tips voor de echte buitenkoks:

Wij kunnen het compleet verzorgen!

Wij hebben volop variatie

Een groot stuk vlees op de barbecue is heerlijk
en gemakkelijker te bereiden dan u denkt. Met
de lekkerste vleesspecialiteiten maakt u het
buitenkoken nog lekkerder. Een barbecue met deksel
is ideaal voor het roosteren van een mooi stuk
groot vlees. Daarmee krijgt u namelijk het meest
smakelijke resultaat. Natuurlijk krijgt u van ons een
bereidingsadvies zodat uw vlees op de juiste wijze
bereid kan worden.

Wilt u een barbecue organiseren met uw school,
bedrijf, familie, buurt- of sportvereniging? Wij
kunnen de barbecue compleet voor u verzorgen.
Exact zoals u het wilt hebben. Vraag bij ons naar
de mogelijkheden zodat uw barbecue een feest
wordt met de kwaliteit van De Zaak vol Smaak.

Voor de echte fijnproever die eens iets anders
op de barbecue wil, hebben wij volop variatie.
Wist u dat De Zaak vol Smaak regelmatig nieuwe
specials maakt? Heerlijke nieuwe producten met
de kwaliteit van De Zaak vol Smaak. Ook voor de
barbecueperiode hebben wij regelmatig nieuwe
producten voor op de barbecue. Ontdek de
smakelijke mogelijkheden in onze winkel.
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Uw barbecuespecialist. Dé vakman in lekker!

Oudegracht 223, 1811 CG Alkmaar
Telefoon 072 511 3074, info@slagerij-eeken.nl
www.slagerij-eeken.nl
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Alles is

Buiten eten is een feest....

Daar kun je de hele dag naar uitkijken!

Hoe fijn is het om tijdens een mooie zomerdag te genieten van een hapje, een drankje,
goed gezelschap en de geur van vers gegrild vlees op de barbecue. Buiten eten is een
feest! Als barbecuespecialist hebben wij een zeer compleet aanbod lekkere producten
en specialiteiten voor de barbecue. Wij kunnen u alles over de bereiding van het vlees
vertellen, maar we geven u ook graag enkele tips om uw barbecue op eenvoudige wijze
nog aantrekkelijker te maken. Want met de juiste sfeer, smaakt buiten alles naar meer.

Een barbecue; daar kun je de hele dag naar uitkijken. Dat weten we bij Slagerij
Eeken als geen ander. Goed gezelschap, zonnig weer en bovenal lekkere gerechten
zorgen voor een gezellige avond. Om zonder zorgen goed voorbereid te gaan
barbecueën, heeft u bij ons de keuze uit twee royale barbecuepakketten. Scherp
van prijs en compleet van samenstelling.

Barbecueservice

BBQCompleet

BBQde Luxe

Organiseert u een buurtbarbecue of zomerfeest? Of heeft u
een bijzonder feest met familie en vrienden? Schakel dan de
Barbecueservice van Slagerij Eeken in. U krijgt dan de beschikking
over een kok die voor u kookt en ervaren bediening. Ook behoort
een partytent tot de mogelijkheden.

Salades

- kool-ananassalade
- tomaten salade
- aardappelsalade

Sauzen
-

groot stokje saté
shaslick
gemarineerde karbonade
hamburger
Inclusief BBQ compleet*

-

Vleesspecialiteiten
Per persoon

11.50

groot stokje saté
shaslick
gemarineerde kipfilet
gemarineerde biefstuk of lamsbout
Inclusief BBQ compleet*
Per persoon

BBQKids

13.00

BBQSuper de Luxe

Vlees, Vis & Vegetarisch
Smaken verschillen en dus vindt u bij Slagerij Eeken gerechten
voor vlees- en visliefhebbers én vegetariërs. Naast de bestaande
barbecuepakketten, kunt u ook gemarineerde lams-, kip- en
rundgerechten bestellen. Wie een voorkeur heeft voor vis, kan
bijvoorbeeld gemarineerde gamba’s en zalmpakketjes bestellen. Ook
de vegetariër bieden wij heerlijke gerechten, zoals een vegetarische
hamburger en een hawaïspiesje.

* Wij maken uw
BBQ compleet

-

klein stokje saté
hamburger
BBQ worstje/drumstick
inclusief BBQ compleet*

-

Vleesspecialiteiten
Per persoon

7.50

stokje saté
gemarineerde lamshaas
gemarineerde ossenhaasspies
varkenshaasspies
inclusief BBQ compleet*
Per persoon

15.00

De afgebeelde gerechten zijn bedoeld als sfeerbeeld en serveersuggestie en zijn geen exacte weergave van ons
barbecue-assortiment. Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

-

satésaus
knoflooksaus
kerrie-saus
Ardennensaus

- stokbrood en kruidenboter
- gebruik van kolen of gas BBQ

